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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
4 Απριλίου 2016 

 
Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ), σε συνεργασία με τον 
Νορβηγικό Οργανισμό «The European Wergelang Center» και τη στήριξη του 
Εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου θα υλοποιήσει 
ένα εντατικό μονοήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο για φοιτητές και 
φοιτήτριες του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
διάρκειας 8 ωρών, με τίτλο: 

 

 

«Σπάσε τα δεσμά του φόβου – Πες όχι στο 

μίσος: Εκστρατεία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τη ρητορική του μίσους» 

 
Το βιωματικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, 10:00-
18:00 στο Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην 
Εκπαίδευση», βάσει των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών εργαλείων μη τυπικής εκπαίδευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύνδεσμοι-Bookmarks, Πυξίδα-Compass, Μικρή Πυξίδα-
Compassito, Educational Pack: «All Different all Equal») και απευθύνεται σε 25 
φοιτητές/τριες δημοτικής εκπαίδευσης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
Βασικός στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός και η περαιτέρω μετάδοση της αποκτώμενης 
εμπειρίας και γνώσης στο πλαίσιο της μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης, 
αναφορικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και γενικότερη πρόληψη όσον αφορά 
την αντιμετώπιση της ανάπτυξης στερεοτύπων, διακρίσεων, ρατσιστικής συμπεριφοράς 
καθώς και κάθε μορφή έκφρασης της ρητορικής του μίσους στα παιδιά Δημοτικού.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως τις 03/04/2016 στην 
διεύθυνση: http://goo.g l/forms/Jn3BlwbFf3   ή τηλεφωνικά στο 210-
9210977. 

 
Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό με εργαλεία 
βιωματικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 
* Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. 



 

  

 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. 
Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη και στόχος του 
Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr/

